
كثريًا ما يقع املسلم يف مثل هذا األمر سواء كان رجًال أو امرأة مثًال: امرأة عليها غسل جنابة مث طرأ   الشيخ :
عليها غسل واحد، أم جيب عليها عليها احليض وبقيت حائضا عادا أيامًا معدودات، مث طهرت فهل جيب 

غسالن، أحدمها غسل اجلنابة واآلخر غسل احليض؟. إذا عرفنا القاعدة أن واجبا ال يغين عن واجب فالبد هلا 
من غسلني اثنني؛ أحدمها غسل اجلنابة واآلخر غسل احليض، بل قد يقع يف حنو هذا بعض الرجال وال أقول كل 

( غسل الجمعة واجب على  معة واجب كما جاء يف احلدث الصحيح: الرجال. من كان يرى أن غسل يوم اجل
وكان هذا الرجل البالغ قد أجنب سواء باحتالم، أو جبماع، فصار جنبا يوم اجلمعة،  -أي بالغ  -  كل محتلم )

هل يكفيه أن يغتسل غسال واحدا عن اجلنابة من جهة وعن غسل اجلمعة من جهة أخرى ؟. قلت: بالنسبة ملن 
وهذا الذي أتبناه أنا شخصيا فال بد له من  - عليه الصالة والسالم- غسل اجلمعة واجب كما قال  يرى أن

غسلني، األول عن اجلنابة واآلخر للجمعة. أما من كان يرى أن غسل اجلمعة ليس واجبا؛ وهذا رأي مجهور 
سل اجلمعة. ولكن هذا العلماء فبإمكانه أن يقتصر على الغسل األول وهو غسل جنابة وينوي يف قلبه معه غ

الذي يرى أن غسل اجلمعة سنة وليس بواجب له ثالثة أحوال: أكملها أن يأيت بغسلني كما قلنا بالنسبة ملن يرى 
وجوب غسل اجلمعة، ألنه حينئذ يكتب له أجر غسل اجلنابة وأجر غسل اجلمعة، وحنن مجيعًا إن شاء اهللا نعلم 

( إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها قال: عن اهللا عز وجل :  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  - أن النيب 
له حسنة؛ وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات؛ إلى مائة حسنة؛ إلى سبع مائة؛ إلى أضعاف كثيرة، واهللا 

إىل آخر احلديث . والشاهد هنا إذا هم عبدي حبسنة فلم يعملها فله حسنة، وإذا  ) ...يضاعف لمن يشاء 
كتبت له عشر حسنات فصاعدا، اآلن بالنسبة ملن يرى أن غسل اجلمعة سنة وكان جنبا فهذا له ثالثة   عملها

أحوال أو ثالثة مراتب، املرتبة األوىل أن يغتسل غسلني أما الغسل األول فال بد منه: غسل من اجلنابة لتصح 
له على األقل عشر حسنات، هذه الصالة، أما الغسل الثاين فسنة، لكن إذا اغتسل للجمعة غسال خاصا كتب 

هي احلال األوىل وهي العليا، مث تأيت اليت تليها، أن يغتسل غسال واحد وهو غسل اجلنابة وينوي يف نفسه أيضاً 
عن غسل اجلمعة، هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة، إذا افرتضنا أن غسله للجنابة كتب له على 

قد تتضاعف احلسنة إىل سبع مائة إىل أضعاف كثرية واهللا يضاعف ملن  األقل عشر حسنات، وقد مسعتم أا
يشاء، لكن نفرتض أن أقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته عشر حسنات، فهذا الذي اغتسل 
غسل اجلنابة كتب له عشر حسنات على األقل فإذا كان قد نوى يف هذا الغسل نية غسل اجلمعة أيضاً، كتب له 

خرى فاموع إحدى عشر حسنة، هذه املرتبة الثانية، املرتبة الثالثة واألخرية؛ هي أن يغتسل غسل اجلنابة حسنة أ
ألنه ال بد له منه ذلك وال جيهل وجوب ذلك أحد إال من شاء اهللا كما بلغنا عن بعضهم، لكن ما خيطر يف باله 



وىل: غسل للجنابة بعشر على األقل، وغسل إطالقًا غسل اجلمعة هذا يكتب له عشر حسنات. فإذن املرتبة األ
للجمعة بعشر على األقل فاموع عشرون. املرتبة الثانية: غسل عن اجلنابة زائد نية غسل اجلمعة فيكتب له 
إحدى عشر حسنة. واملرتبة الثالثة واألخرية: غسل عن اجلنابة وال يكتب له إال عشر حسنات. هكذا ميكن أن 

والضابط يف ذلك أن واجبا ال يغين عن واجب، أما واجب يغين عن سنة نعم، لكن إذا  تعاجل كثري من املسائل
أراد أجرا ينوي نية السنة فإذا كان السؤال السابق حول طواف اإلفاضة هل يغين عن طواف الوداع ؟.اجلواب ال ، 

  ألن واجبا ال يغين عن واجب .
   هل يلزم عليه أن يغتسل مرتني أيضااحلويين :  تتمة السؤال يقول : لو أتى رجل أهله مرتني

  أن يغتسل مرتني  الشيخ :
  احلويين :  يف وقت واحد

  فهمت عليك الشيخ :
  . ...أبو ليلى : أبا اسحاق ارفع الصوت الناس تسمع 

  احلويين : يقول : لو أتى رجل أهله مرتني يف وقت واحد هل جيب عليه غسالن ؟.
لكن يُسن يف حقه أن يغتسل لكل مجاع، فإذا كان عنده زوجة وما شاء ال جيب عليه إال غسل واحد. و  الشيخ :

صلى اهللا - اهللا عنده هذه القوة أن يأتيها املرة بعد املرة، فكلما أتاها اغتسل فقد جاء يف السنة الصحيحة أن النيب 
( قول ما معناه كان يطوف على نسائه تارة بغسل واحد، وتارة كان يغتسل وراء كل إتيان وي  - عليه وآله وسلم

  أو حنو ذلك يعين ال أستحضر اللفظ . نعم. إنه أزكى )
َنا عليها  سائل آخر : إذا اوجبنا على املرأة غسلني من احلدث األكرب امرأة عليها حدث جنابة وحيض أَْوَجبـْ

وء، غسلني، فلماذا ال نوجب على الرجل إذا بال ونام مثال، أكل حلم جزور ال نوجب عليه أيضا نعدد الوض
  فنقول عليك وضوء حلم اجلزور وعليك وضوء للنوم وعليك وضوء ..

  ألنه ما ختلله نـَْقٌض. الشيخ :
  هذا حدث أكرب تعدد ومل يتخلله نقض فنقول إذا ارتفع احلدث ولو من غسل واحد ال يشرع أيضاً ؟. السائل :
أو البول فاألمر ناقض للوضوء لكن هنا املوجب خمتلف املوجب هنا خمتلف خبالف أكل حلم اجلزور  الشيخ :

  فقط أما هناك خيتلف املوجب متاماً فال يستويان مثالً .
سائل آخر : بالنسبة هلذه القاعدة إذا اجتمع واجب وواجب البد أن نفعل هلذا الواجب وهلذا الواجب يا شيخ 

  .النسبة لتحية املسجد على القول بأا واجبة إذا أراد أن يصلى الفجر يصلى مرتني ؟



  نفس اجلواب لكن أنت تفرق بني حتية املسجد وبني سنة الفجر. الشيخ :
  ال أنا أقصد الفرض السائل :
  الفرض الشيخ :
  هل الفرض يغىن عن حتية املسجد ركعتني ؟. السائل :
آه ظننت أن السؤال على غري هذه الصورة نقول يف احلديث كما ال خيفى على اجلميع إن شاء اهللا ،  الشيخ :

ال الذي فهمته من األخ رجل دخل املسجد والصالة قائمة ومل يصل حتية املسجد فهل تسقط صالة التحية السؤ 
  بدخوله املسجد واقتدائه باإلمام يف الفريضة أليس كذلك ؟.

  ال نقول على القاعدة هذه أن الواجب .. السائل :
  دع القاعدة، ما هو السؤال؟ الشيخ :
  ما قلنا ..السؤال إن الواجبات ك السائل :
  فقط يا أخي ما هي الصورة؟. الشيخ :
  الصورة إذا ما صلى الفجر ودخل مسجد وابتدأ بصالة الفريضة وترك حتية  املسجد ؟. السائل :
هذا هو السؤال إيش الفرق؟، أنا صورته أنه دخل املسجد ويريد أن  -اهللا يهديك  - هذا هو السؤال  الشيخ :

السؤال: رجل  " كل الدروب على الطاحون "إنه يريد هو أن يصلي الفريضة  يقتدي باإلمام أنت صورت السؤال
يريد أن يصلي فرض الفجر يف املسجد، وال علينا بعد ذلك هل يصلى وراء إمام أو لوحده، فهل إذا صلى فريضة 

نه أا الفجر تسقط عنه حتية املسجد؟. يتوهم السائل أن املسألة هذه حينما سأجيب خالف ما يتبادر يف ذه
نقض ملا قلته آنفاً وهو أن واجبا ال يغين عن واجب، فأنا سأقول يف هذه الصورة أن الذي دخل يف فريضة الفجر 
قبل أن يصلي حتية املسجد سقطت عنه حتية املسجد، فقد يتوهم بعض السامعني حينئذ أنه قد أغىن واجب عن 

خواننا الذين يستشكلون أن يأتوا بصورة غري هذه واجب، نقول هذه مسألة ختتلف عما سبق، وحنن نريد من إ
( إذا دخل أحدكم الصورة جيدون فيها واجبا يغين عن واجب، أما هذه الصورة فقد قال عليه الصالة والسالم: 

، فهذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه أنه ما جلس إال وصلى المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين )
رى وجوب حتية املسجد مث يقول بأن هذا الواجب يسقط يف هذه الصورة، فليس يف ركعتني، ولذلك فمن كان ي

هذه الصورة نقض للقاعدة السابقة، وهي أن واجبا ال يغين عن واجب، وإال سنقول صورة أخرى إنسان نذر 
على نفسه أن يصوم من كل شهر أسبوعا مثًال أو يوما فحل شهر رمضان فنوى يف صيامه لرمضان مع صيام 

مضان يوم نذره هل يغين صيامه هذا عن الواجبني واجب رمضان وواجب النذر؟، هذه صورة أخرى وهي ر 



أوضح، إنسان عليه أياما مما مضى من رمضان قضاًء فينتظر حىت يدخل رمضان الثاين فينوي ويدخل فيه نية يف 
تلف ألا مقرونة بعلة عدم نية، فمن يقول بأن هذا جيزي؟، البد وال يغين واجب عن واجب، حتية املسجد خت

  اجللوس إال بعد الصالة فهذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه أنه جلس بعد الصالة . غريه .
  احلويين : بالنسبة لتقصري املعتمر أو احلاج هل يقصر من مجيع الشعر أم من بعضه ؟.

؛ بني أن حيلق رأسه، وبني أن يقصر نعم، هذا سؤال وجيه جداً، وهو أن احلاج واملعتمر خمري عند حتلله الشيخ :
( اللهم اغفر للمحلقين، شعره، وإن كان العلماء متفقني على أن احللق أفضل لقوله عليه الصالة والسالم: 

( ، قال:  " يا رسول اهللا وللمقصرين "قاهلا ثالثا، قالوا:  اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين )
جدًا أن احللق أفضل من التقصري لكن هل يغين تقصري بعض الشعر أم ال بد من  . هذا واضحوللُمَقصرِيَن )

تقصري كل الشعر؟. أقول أما النساء فيغين أما الرجال فال، إن كان يغين بالنسبة للرجال أن حيلقوا بعض شعر 
رأسه، أما رأسهم أعلق املستحيل، إن كان يغين أن حيلق بعضهم بعض شعر رأسه، جاز له أن يقص بعض شعر 

عن القزع، وقال  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- وحلق بعض شعر الرأس حرام ال جيوز ألنه قزع وقد ى رسول اهللا 
(( لََتْدُخُلن اْلَمْسِجَد ، وربنا عزوجل ذكر يف: ( احلقوه كله أو دعوه كله )يف بعض األحاديث الصحيحة: 
 ُه آِمِنيَن ُمَحلرِيَن ))اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اللال أحد عنده فهم باللغة العربية يفهم من قوله  ِقيَن رُُءوَسُكْم َوُمَقص ،

؛ يعين: كل الرأس ومقصرين رؤوسكم يعين بعض الرأس، هذا كالم غري منسجم (( ُمَحلِقيَن رُُءوَسُكْم ))تعاىل 
أي كل التقصري، ولذلك فال جيوز ملن  كل الرأس فكذلك مقصرين رؤوسكم  (( ُمَحلِقيَن رُُءوَسُكْم ))فإذا كان: 

أراد أن يقتصر على تقصري شعر الرأس إال أن يشمل التقصري الرأس كله، وخري وسيلة اليوم لتحقيق هذا التعميم 
يف التقصري هي املاكينة املعروفة، ليس املقص فقد يشت بعض الشعرات عن املقص أما املاكينة فتأيت على الشعر  

ن املاكينة منرة اثنني ثالثة، فليكن، املهم أن القص يشمل الرأس كله. أما النساء فإمنا كله، وال بأس أن تكو 
يأخذن بعض شعورهن ويكفي أن نقول هنا أنه ال ينبغي للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيأخذوا بعضها شعورهم، 

  وإمنا عليهم أن يشملوا الشعر كله بالقص. نعم.
  الشعر لكن ليس كله من هنا ومن هنا ومن هنا فهل عليهم شيء ؟. احلويين : يقول أم أخذوا من مجيع

  طبعاً خيالف عموما النص. عليه شيء ال ما عليه شيء الشيخ :
احلويين :  بالنسبة لألحاديث الوصفية اليت فيها وصف لبعض الناس هل يؤخذ منها حكم شرعي مثًال: كحديثه 

، فبعضهم يأخذ عاريات، رؤوسهن كأْسِنَمِة الُبْخِت اَلمائَِلة )( في النساء الكاسيات العليه الصالة والسالم: 
  من هذا عدم جواز أن املرأة ُتَسرَِح شعرها حبيث يبدو أنه َكَسَناِم البعري فهل هذا صحيح ؟.



هذا صحيح إذا كان يعين مقصودا التشبه بالكاسيات العاريات أما إذا جاء عفو اخلاطر وليس هناك  الشيخ :
يتأثر ا النساء ويـَُقلدن ألدىن مناسبة جيوز بدون هذا القصد، أما إذا ُقِصَد فال جيوز  -يقولون اليوم كما-ُموَضة 

.  
سائل آخر : يا شيخ حول هذا الذي قصر شيء بسيط من شعره ومل يأخذ يعين كما أسلفت التقصري الكامل 

  هل يعين أحل اِحلل الكامَل لكن يكون آمث ؟.
  ، نعم ، لكنه يكون مقصراً يف تطبيق عموم النص .سبق جوابه  الشيخ :
  جزاك اهللا خريا . السائل :

احلويين : ما حكم مجع املرأة لشعرها فوق َرقـََبِتَها وخلف رأسها حبيث يعطي شكًال مكوراً مع العلم بأن املرأة حني 
  تتحجب يظهر شكل الشعر من خلف احلجاب ؟.

تحجبات حيث ْجيَمْعن شعورهن يف خلف رؤوسهن فـَيَـْنتـُُؤ من خلفهن هذه خطيئة يقع فيها كثري من امل الشيخ :
ولو وضعن احلجاب من فوق ذلك، فإن هذا خيالف شرطا من شروط احلجاب اليت كنت مجعتها يف كتايب 
حجاب املرأة املسلمة من الكتاب والسنة ومن هذه الشروط أال حيجم الثوب عضوا أو شيئا من بدن املرأة، 

وز للمرأة أن تكور خلف رأسها أو يف جانب من رأسها شعر الرأس حبيث أنه يـَْنتـُُؤ هكذا فيظهر فلذلك فال جي
  للرأي ولو بدون َقْصٍد أا مشعرانية أو أا خفيفة الشعر جيب أن تسدله وال ُتَكِوَمُه . نعم .

، فمن أخر طواف اإلفاضة قد )( اْجَعُلوا آِخَر عهدكم بالبيت الطواف احلويين : يف قوله عليه الصالة والسالم: 
صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس يف املسجد إال بعد 

  صالة الركعتني ؟.
  كيف الشطر الثاين كما صالة ركعتني؟.  الشيخ :

يت الطواف كما قلنا من احلويين : فهل كما صدق فمن آخر طواف اإلفاضة فقد صدق عليه أن آخر عهده بالب
  صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس يف املسجد إال بعد صالة الركعتني ؟.

فرق بني طواف اإلفاضة بالنسبة إلحدى  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - نعم كنا نقول هذا لوال أن النيب  الشيخ :
نعم، قال عليه السالم فلتنفر إذن ( ألم تطف طواف اإلفاضة؟، قلنا: نسائه ملا قيل له إا قد حاضت فقال: 

، فكان من املمكن أن جيعل النيب صلى اهللا عليه وسلم بياناً واضحاً يف أن املسلم دون أن يتكلف هذا الطواف )
طواف الوداع فينوي يف ذلك طواف الوداع مع طواف اإلفاضة فال يظهر لنا أن املقصود االستغناء بطواف 

؛ أي ال ( اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف )املقصود من قوله عليه السالم: اإلفاضة عن طواف الوداع وإمنا 



جتعلوا الطواف مث تقضون بعض حاجاتكم مث تنطلقون، وإمنا اقضوا حاجاتكم كلها وهيئوا أنفسكم للخروج من 
ناء مكة، حبيث يكون آخر أمركم وآخر عهدكم الطواف، هذا الذي نفهمه من احلديث وليس يعين ذلك االستغ

  بواجب اإلفاضة عن واجب الوداع .
احلويين : ورد يف كتابكم حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم تنبيه أن احملرم إذا رمى مجرة العقبة حل له كل شيء إال 
النساء ولو مل حيلق، ومل يرد يف حديث عائشة رضي اهللا عنها ذكر احللق فكيف نوفق يعين، أو كيف يتضح ذلك 

  ؟.
ال هو كونه مل يرد احللق يف حديث عائشة هذا حجة لنا أم علينا؟. إذا كان السائل يعين يريد أن السؤ  الشيخ :

( إذا رمى أحدكم الجمرة فقد يوضح السؤال ألنه غري واضح ألن السؤال حجة لنا، حنن عندنا حديث يقول : 
  ؟.، فقوله أنه مل يأت يف حديث عائشة احللق إيش يعينحل له كل شيء إال النساء )

  غريه .
احلويين : ورد يف حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى ركعتني بعد صالة 

  املغرب حني وصوله إىل مزدلفة فهل هاتان الركعتان سنة املغرب أم ماذا ؟
  كيف ورد ؟  الشيخ :

ني وصوله إىل مزدلفة فهل هاتان الركعتان احلويين : أن رسول اهللا عليه السالم صلى ركعتني بعد صالة املغرب ح
  سنة املغرب أم شيء آخر خبالف سنة املغرب؟.

  ما نعرف هذا احلديث من أين هو، عزاه؟. الشيخ :
  احلويين : ال.

  من السائل؟، من السائل؟. الشيخ :
  سائل آخر : حممد بن صاحل العثيمني أورد احلديث هذا حديث ابن مسعود.

  عزاه ملن؟.  الشيخ :
  ابن مسعود نفسه. السائل :
  ال؛ من املخرجني من أصحاب .. الشيخ :
  البخاري. السائل :
البخاري، هذا كالم بيين وبينك إن كان هذا موجودا ألين لست متذكرًا لكين أظن أنه يف إسناده أبو  الشيخ :

  ذكر مثل هذا احلديث . نعم .إسحاق السبيعي فإذا أتيح لنا مراجعة يف مكتبة ما نراجع إن شاء اهللا أما أنا فال أ



  احلويين : مسعنا فتوى لكم تقول ..
  عفواً .. خلينا نستفد ماذا قال الشيخ ابن عثيمني بالنسبة هلذا احلديث بعد أن أورده. الشيخ :
ذكر عن عبد اهللا بن مسعود أا يف مزدلفة وصلى املغرب قبل العشاء اآلخرة وصلى بعدها ركعتني مث  السائل :

  لَعشاء مث أمر رجال فأذن وصلى العشاء ركعتني هذا يف البخاري .تناول ا
  معليش .. هذا فهمناه ماذا بىن عن احلديث فقها. الشيخ :
  بىن عليه يقول إذا أتيت املزدلفة قبل العشاء اآلخرة فتصلى املغرب وتنتظر حىت يدخل وقت العشاء . السائل :
  الركعتني هذه إيش مساهم ؟. الشيخ :
  . ...ذكرها بس يف احلديث ما  السائل :
  ؟. ...أين الكتاب  الشيخ :

  . ...احلويين : صفحة 
  طيب غريه . الشيخ :

احلويين : ما حكم من رمى مجرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس وما درجة صحة حديث ابن عباس رضي 
لعقبة حىت تطلع الشمس وهل فيه انقطاع اهللا عنه أن النىب صلى اهللا عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أال يرموا مجرة ا

  ؟. 
  وهل ايش  الشيخ :

  احلويين : وهل فيه انقطاع
أي نعم أما حديث ابن عباس هذا فال شك يف صحته وأن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال للضعفة  الشيخ :

لشمس فهذا له حالتان وفيهم الغلمان أال ترموا مجرة العقبة إال بعد طلوع الشمس، أما من رمى قبل طلوع ا
عندي، إن كان رمى انطالقا منه واعتمادا على فتوى لبعض أهل العلم فرميه صحيح، وأما إن كان ركب هواه فال 

  بد له من إعادة الرمي بعد طلوع الشمس . 
ى " فإذا غربت الشمس صار إىل املزدلفة فإذا وصلها صلاحلويين : كالم الشيخ يقول فضيلة الشيخ حممد الصاحل 

املغرب والعشاء مجعًا إال أن يصل مزدلفة قبل العشاء اآلخرة فيصليها يف وقتها هذا ما أراه يف هذه املسألة ، ويف 
( أنه أتى مزدلفة حين اآلذان بالعتمة أو قريب من ذلك فأمر صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي اهللا عنه 

دعا بَعشائه فتعشى ثم أمر رجال فأذن وأقام ثم رجال فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم 
  ." ( فصلى الصالتين كل صالة وحدها بأذان وإقامة والِعشاء بينهما )ويف رواية  صلى العشاء ركعتين )



هذا أوًال كالم الشيخ يدل على أنه مل يعتمد على احلديث ألنه ما ذكر الركعتني، لكن ذكر احلديث  الشيخ :
هذا الذي أراه وهو أن يصلي املغرب. الذي يف ظين والعهد بعيد جدًا أن هذا احلديث  وذكر احلديث بعد قوله

فعًال من حديث ابن مسعود يغلب على ظين أن فيه أبا إسحاق السبيعي وهو كان له علتان إحدامها التدليس 
ْعزو  واألخرى االختالط، لكن لنتأكد من هذا والعهد كما ذكرت آنفًا بعيد جدًا ال بد من مراجعة

َ
البخاري امل

  هذا احلديث إليه لنتأكد مما نظنه أنه صوابا أو خطأ. فنظرة إىل ميسرة . نعم .
  احلويين : هل خيتلف السعي يف الدور الثاين عن األرض يف األجر ؟.

أنا أرى أن األصل هو الدور األسفل، إذا وجد هناك لبعض الساعني عذر كالزحام مثًال وصعد إىل  الشيخ :
لثاين سقط عنه الواجب، لكن األفضل هو أن ال يصعد وأن ال يسعى إال يف الدور األول هذا الذي الدور ا

  نتبناه، وهذا الذي نفعله مع السن الذي ترونه بأعينكم .
سائل آخر: إذا سعى يف الدور األرضي فاته اخلشوع وفاته الدعاء على الصفا، وفاته الدعاء على املروة، وحتقيق 

  العبادة وهو الدعاء واخلشوع أوىل من حتقيق فضيلة تتعلق مبكان العبادة فما رأي فضيلتكم ؟. فضيلة يف ذات
ممكن أن يكون األمر كذلك، لكن حنن حنب أن نلتزم اآلثار كما جاءت ألن األصل هو عدم التغيري.  الشيخ :

لضرورة، ولوال ذلك ال جيوز أن نغري وما أظنك إال أنك معنا يف أن اللجأ إىل الطابق الثاين يف السعي إمنا أوحته ا
  املسعى الذي ورثناه عن نبينا وعن السلف الصاحل كلهم. أال ترى أن األمر كذلك؟.

  احلويين : نعم .
  طيب . الشيخ :

التمسح وتقبيل املقام ولكن هذا النهي كان  -أي املنكر  - احلويين : يف طواف العمرة حصل ي عن منكر وهو 
ضرب فهل يعترب احلج هذا حجًا مربوراً مع العلم بأن السائل تاب إىل اهللا وينتظر اجلواب  بشدة ورفع صوت وفيه

  بشغف . حصل ضرب يعين يف النهي عن املنكر تطور األمر حىت حصل الضرب .
  لكن الذي ضرب هو احلاج وال هو املضروب . الشيخ :

  . ...احلويين : يعين هم االثنني يف أثناء 
  نني؟.حاجني االث الشيخ :

  فضربه. ...احلويين : نعم؛ أثناء الطواف نعم أثناء الطواف يف العمرة أنكر واحد على آخر فلم 
،  (( َال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحج ))طبعًا هذا ليس يتماشى أبداً مع قوله عليه السالم بل مع اآلية الشيخ :

بغى أن يكون بقسوة وبشدة وخباصة مع أن أكثر الناس ال ألن أوًال األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال ين



يعلمون، فهؤالء ينبغى أن نعتربهم مرضى وألم حباجة إىل معاجلة برفق وحنان ورمحة، وليس بالقسوة والشدة هذا  
يء، كمبدأ عام فما بالنا ويف احلج أوًال ويف املسجد احلرام ثانياً، ال شك أن فعل هذا ليس من احلج املربور يف ش

  نعم .
  احلويين : هل النصارى يف هذا العصر أهل كتاب ؟.

هل من شك يف ذلك ؟! وما الفرق بني نصارى هذا الزمان ونصارى زمن نزول قوله تبارك وتعاىل يف  الشيخ :
  ، فهؤالء أذناب أولئك. (( َلَقْد َكَفَر الِذيَن َقاُلوا ِإن اللَه ثَاِلُث َثَالثٍَة ))القرآن : 

الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا كان ذكر يف تعليقه على عمدة التفسري أن النصارى املوجودين ليسوا يعين  ئل :السا
  من الكتاب يف شيء ألم حتللوا حىت من الكتاب الذي معهم .

ال نستطيع أن نطلق هذا الكالم يف زعمي وبرأىي على األمة النصرانية كلها، بال تشبيه، نعلم من  الشيخ :
تنا لبعض الكتب لبعض األدباء، ومن مطالعتنا لبعض االت واجلرائد أن هناك أفرادا من املسلمني خرجوا مطالع

عن الدين وارتدوا عن اإلسالم بسبب ما يكتبون وما يذيعون وما ينشرون من عقائد حياربون فيها اإلسالم، هؤالء 
وجد يف النصارى مالحدة وخرجوا عن دين بال شك أفراد، نقول إم ليسوا مسلمني، كذلك ومن باب أوىل ي

النصرانية بالكلية مثال الشيوعيون يف بالد الروس وأمثاهلم، لكن ما نستطيع أن نقول كل النصارى خرجوا عن 
دينهم ومل يعودوا يؤمنون بالتوراة وباإلجنيل، ما نستطيع نطلق هذا الكالم، لكننا نقول من أنكر منهم اإلجنيل 

نيا، ولكن هل نستطيع أن ننفي إميان بعض النصارى على األقل بالتوراة واإلجنيل، وأم والتوراة فليس نصرا
يلتزمون األحكام الواردة يف التوراة واإلجنيل، ولو فكرا وليس عمال. ولذلك فأنا أعتقد إذا صح النقل عن الشيخ 

  حممود . نعم . -يعين  - أمحد شاكر رمحه اهللا أنه فيه توسع غري 
ن جمموعة من الشباب حججنا هذا العام وقد حيصل بيننا النقاش يف املسائل ويدور بيننا اجلدل فيها، احلويين : حن

  فهل هذا يعترب من اجلدال يف احلج ؟.
واهللا هذا خيتلف باختالف صورة املناقشة واادلة. وقبل أن أخوض يف شيء من التفصيل حول ذلك  الشيخ :

(( اْلَحج َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهن اْلَحج ذكر يف اآلية السابقة :  أريد أن أقول إن اهللا عزوجل حينما
(( قوله تعاىل  َفَال رََفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحج ،(( َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحج )) ال يعين مطلق اجلدل ،
دال بالرفث والفسوق، وهذا بال شك كل من الرفث والفسوق وإمنا يعين اجلدل بالباطل، ألنه تعاىل قرن اجل

معصية، ومعصية كبرية يف احلج، فال يعقل أن يكون معىن وال جدال مطلقًا يف احلج أي ولو كان جدال على 
دال باليت هي ، فإذا كان اجل (( َوَال ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإال بِالِتي ِهَي َأْحَسُن ))طريقة األدب القرآين : 



أحسن وهذا أمر البد منه يف كل مكان ويف كل زمان، لكي يتفاهم املسلمون بعضهم مع بعض. اآلن ملا جاء 
السؤال عن مجاعة من احلجاج تناقشوا أنا ما أستطيع أن أتصور كيف كانت املناقشة اليت وقعت بينهم لكين 

اقشون حبرارة زائدة خترج هذه احلرارة م عن حد أعرف بالتجربة أن كثريا من الشباب حينما يتناقشون، يتن
االعتدال وعن اادلة باليت هي أحسن، ولذلك فأنا أنصح إخواننا الشباب خاصة إخواننا طالب العلم بعامة، 
وإخواننا السلفيني أتباع الكتاب والسنة خباصة، ألنين بتجربيت هذه الطويلة أعرف منهم أم يتحمسون جدًا يف 

ناقشة، حبيث أن أحدهم ال يعرف الذي جيادله، هل هو كبري أم صغري، هل هو أعلم منه أم هو يساويه أم أثناء امل
هو دونه، فتجده يناقشه بكل حرارة وبكل ابتعاد عن أدب املناقشة واملناظرة األمر الذي يذكرنا مبثل قوله عليه 

، وطاملا مسعنا من كثري يعرف لعالمنا حقه )( ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، و الصالة والسالم: 
من هؤالء الشباب املتحمسني إذا قيل ألحدهم يا أخي أنت تقول هذا القول وفالن العامل يقول خبالفه، فلو 
تأنيت، يقول: حنن رجال وأولئك رجال. وهو حينما يقول حنن رجال، هو ميكن أن يصدق عليه املثل املعروف يف 

قبل أن يتحصرم، هو اليوم نشأ، واليوم تعلم، فكيف يتجرأ أن يقول أنه حنن رجال وأولئك  بعض البالد أنه يتزبب
" أنه إذا جاء اخلالف عن رجال، لقد اقتبسوا هذه الكلمة من بعض السلف كأيب حنيفة مثال الذي قال: 

 رجال وحنن رجال " أصحاب الرسول عليه السالم حينئذ لسنا مكلفني باتباع أحد منهم دون آخرين، وإمنا هم
فأين هذا الكالم الذي صدر من هذا اإلمام من هذا الكالم حني يصدر من رمبا ال يصح أن يطلق عليه إنه 

ليس يف احلج  - طالب علم، ولذلك فنحن ننصح إخواننا الشباب طالب العلم أن ال يتحمسوا بسرعة عامة 
وعليهم أن يكون مههم أن يستفيدوا من غريهم، وخباصة  أال يتحمسوا يف املناقشة، وإمنا عليهم أن يتأدوا، - فقط 

إذا كان أقدم منهم علما ومعرفة وسنا وحنو ذلك، ال يكون مهه أن يفرض رأيه على الغري وإمنا أن يستفيد من الغري 
  ما قد يضمه إىل ما استفاده هو بنفسه.
  هذا ما ميكنين أن أذكره ذه املناسبة .

( وال ة من مكان اخليمة فما احلكم وهل يفرق بني الناسي وغري الناسي وما معىن احلويين : إذا قطعت نبات مك
  ؟. يـُْعّضُد شوكها )

  يـُْعضُد وإال يـُْعَضدُ  الشيخ :
  احلويين : يـُْعَضُد 

  أعد علي السؤال. الشيخ :
احلكم يف هذه احلويين : رجل يعين قطع النبات يف اخليمة فما حكمه وهل يفرق بني الناسي وغري الناسي يف 



  املسألة ؟.
أما التفريق بني الناسي فمعروف القاعدة يف ذلك ما ذكرنا اليوم صباحا. أما املسألة األوىل ما وضح يل  الشيخ :

  السؤال ليتضح يل اجلواب إيش الفرق بني اخليمة وغري اخليمة يعين يريد التمهيد مثالً .
  لس يف اخليمة فقطع يعين يبني احلالة اليت قطع فيها ؟.احلويين : ال ، ال يريد التمهيد لكن هو مثًال جا

  يعين ناسيا . الشيخ :
  غري ناس ...احلويين : 
  هذا الذي أريده الشيخ :

  سائل آخر : يبين خيمة ففي مكان اخليمة اليت يريد بناءها فيها نبات .
  ض اخليمة هذا الذي سألت عنه .هذا الذي قصدته إمنا سألت متهيدا يعين يقطع هذا النبات متهيداً ألر  الشيخ :

  احلويين : ما صحة ..
  قليال نعم، كنت أستجمع أفكاري لعله حيضرين شيء اآلن ليس عندي جواب، اتفضل . ... الشيخ :

  احلويين : ما صحة صالة النافلة يف السيارة وهي تسري، مع كوا تنحرف عن القبلة ؟.
ة وبني الدابة، ولكن الفرق بني أن يكون يسري بالسيارة يف طريق هو ال فرق من هذه احليثية بني السيار  الشيخ :

مزدمحة وبني أن يسري يف طريق فارغة، يف هذه احلالة الثانية ال فرق عندي بني أن يصلي نافلة يف السيارة أو على 
وق السيارة الدابة، أما يف احلالة األوىل حالة الزحام فهو ال يستطيع أن حيضر عقله وخشوعه يف الصالة وهو يس

  يف الطرق املزدمحة بالناس، لذلك ما ننصح له ذه الصالة .
احلويين : ذهبت أنا وأحد اإلخوة ملعرض السيارات فاختار سيارة قيمتها مثانية آالف ، على أن يعطيىن كل 

 منها أربعة شهر ألف ومائتا ، وتكون عليه زيادة مخسة آالف أي يكون عليه ثالثة عشر ألف  وقد وصلين
  آالف فهل يف هذا شيء من احلرام أم ال ؟.

  املقابل ماذا ؟ أخذ الزيادة ؟. الشيخ :
  احلويين : يبدو أن املقابل إعطاء املبلغ .

  القضية ربوية مكشوفة ما حيتاج إىل سؤال ألن هذا قرض جر نفعا. الشيخ :
  ال مبال إمنا مال ودخله سيارة يف النصف ؟.احلويين : لكن ممكن يقول أنا يعين السيارة بيين وبينه ليس ما

  حيلة، هذا يقع فيه كثري من الناس اليوم. الشيخ :
  احلويين : يقصد بيع التقسيط.



، والشارع احلكيم ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا )ال جيوز، قال عليه الصالة والسالم:  الشيخ :
بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، احلديث الذي جاء يف الصحيح من قوله قد حرم احليل الشرعية وإمنا األعمال 

( لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن اهللا عليه الصالة والسالم: 
ا قال ، الشاهد من هذا احلديث أن اهللا عزوجل ملا حرم على اليهود كمعزوجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه )

، كان من هذه الطيبات اليت  (( فَِبظُْلٍم ِمَن الِذيَن َهاُدوا َحرْمَنا َعَلْيِهْم طَيَباٍت ُأِحلْت َلُهْم ))يف القرآن الكرمي : 
حرمت على اليهود الشحوم، فكان الواجب عليهم إذا ذحبوا الذبيحة أن يستفيدوا من حلمها وأن يرموا بشحمها 

ليهود على هذا احلكم اإلهلي العادل، فماذا فعلوا ؟. أخذوا الشحوم ألقوها يف القدور، مث األرض، فلم يصرب ا
أوقدوا النار من حتتها، فأخذت شكال آخر، وبذلك زين هلم الشيطان سوء عملهم وأومههم أن هذا الشحم صار 

الشاهد أن اهللا عز وجل أدبـََنا شيئا آخر غري الشحم احملرم، فأخذوا الشحم ومجلوه أي ذوبوه وباعوه وأكلوا مثنه، 
مبثل حديث نبيه هذا وأمثاله، أنه ال جيوز للمسلم أن حيتال على استحالل ما حرم اهللا عز وجل بأدىن احليل. 
ونكاح التحليل الذي معلوم لدى احلاضرين إن شاء اهللا هو نكاح توفرت فيه شروط النكاح املشروعة عادة، 

نكاحا باطال ولعن احمللل واحمللل له ؟، ألنه مل يقصد به ما يقصد به عادة من  ولكن ملاذا جعله الشارع احلكيم
(( َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنـُْفِسُكْم الزواج الشرعي الذي أشار إليه ربنا عز وجل يف قوله تبارك وتعاىل : 

َنُكْم َمَودةً  َها َوَجَعَل بـَيـْ ، ملا مل يكن املقصود  َوَرْحَمًة ِإن ِفي َذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكُروَن )) َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ
من نكاح التحليل هو حتقيق هذا السكن وهذه األلفة بني الزوجني، وإمنا كان املقصود به حتليل ما حرم اهللا بقوله 

َرُه ))(( فَِإْن طَلَقَها َفَال َتِحل َلُه ِمْن بـَْعُد َحتى تـَنْ :  ، وهذا تأديب من اهللا عز وجل للذي يطلق  ِكَح َزْوًجا َغيـْ
زوجته الطلقة الثالثة، حىت ما يعتاد الناس أن يطلقوا مث يندموا على تطليقهم، فيأيت هذا احمللل فُيعجل رجوع املرأة 

َرُه (( فَِإْن طَلَقَها َفَال َتِحل لَ إىل زوجها الذي طلقها ثالثا واهللا عزوجل يقول:  ُه ِمْن بـَْعُد َحتى تـَْنِكَح َزْوًجا َغيـْ
، تنكح نكاحا شرعيا كما فعلت من قبل فلما كان هذا احمللل يقصد حتليل ما حرم اهللا كان ملعوناً يف حديث ))

. واآلن نعود إىل الصورة السابقة، أو إىل بيع ( لعن اهللا الُمَحلل والمحلل له )الرسول عليه السالم املعروف: 
التقسيط، لو أنا جئت إىل زيد من الناس غين، قلت له أقرضين ألف جنيه أريد أن أشرتي سيارة، أقرضين ألف 

هذا بإمجاع علماء املسلمني حرام ألنه ربا  -مثال  -جنيه لوجه اهللا، يقول أفعل لكن بشرط أن تعطيين ألف ومائة 
  مكشوف وقرض جر نفعا.

سيارة فيقول يل اذهب أنت واشرت السيارة وأنا أدفع عنك وهذه يتكلف  اآلن ندخل الواسطة أنا أريد أن أشرتى
عشرة آالف تدفعها عشرة آالف ومائة. إيش الفرق بني هذه الصورة والصورة األوىل؟، ال فرق أبداً  -مثال - 



وأخذ مين سوى أنه دخلت السيارة واسطة لتحليل ما حرم اهللا، وأما النتيجة واحدة، ألنه لو أعطاين قيمة السيارة 
ربا فهذا ربا مكشوف، لكن هو ال يرضى أن يعطيين السيارة يقول روح خذ السيارة مث يأخذ مين قيمة سيارة 

( من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو لذلك قال عليه السالم:  - كل الدروب على الطاحون-والربا عليها 
ون هذا احلديث بتأويل فيخرجون به عن بيع التقسيط، ، فأنا أدري أن بعض العلماء قدميا وحديثا يتأولالربا )

وهلم يف ذلك تآويل كثرية. لكن أنا من مذهيب ومشريب أوًال أنين أفسر األحاديث بعضها ببعض، وثانياً أرجع يف 
تفسريها إىل السلف وخباصة منهم من كان راويا لبعضها، وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده بإسناد قوي عن ِمسَاك 

" ى رسول اهللا صلى اهللا عليه روى عن ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه قال :  -وهو من التابعني-ب بن حر 
" ما ، فقال رجل لِسَماك راوي احلديث " عن صفقتني يف صفقة "ويف لفظ :  وآله وسلم عن بيعتني يف بيعة "

. هذا هو بيع التقسيط يفسر به وكذا " " أبيعك هذا نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، قال: أن تقول: بيعتني يف بيعة؟ "
، قال: أن " ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن بيعتني يف بيعة "راوي احلديث مساك بن حرب حديث: 

. هذا الدرهم مقابل ماذا ؟، نقدا ، وبكذا وكذا دينار ودرهم نسيئة " -مثال- " أبيعك هذا بكذا دينار تقول: 
فرق بني أن تكون الزيادة اليت تسمى زيادة مقابل األجل يف البيع أو يف القرض، البيع هنا  مقابل النسيئة فإذن ال

وسيط الستحالل ما ى اهللا عنه على لسان نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم والذين يذهبون إىل إباحة بيع 
ا هو جلهالة الثمن، ألن التقسيط وهم يعلمون مثل هذه األحاديث يفسروا بأن النهي عن بيعتني يف بيعة إمن

فلست معهم - البائع يعرض مثنني مثن النقد ومثن األجل، فحينما ينفصل الشاري عن البائع بأحد الثمنني يقولون 
  ألنه ينفصل ومل يتعني أي الثمنني، هو الذي اعتمد عليه بينهما. - بطبيعة احلال

حلديث األول، ذلك ألن هذا التعليل الذي نقلته آنفاً أنا أقول مثل هذا التأويل أوًال خيالف التعليل املذكور يف ا
عن بعضهم هو تعليل جبهالة الثمن، وهذه اجلهالة تنايف العلة الشرعية وإذا دار األمر يف تعليل حكم شرعي بني 
علة عقلية، وبني علة شرعية، ال شك أن العلة الشرعية هي اليت جيب االعتماد عليها دون العلة العقلية، ما هي 

علة الشرعية هي اليت جيب االعتماد عليها دون العلة العقلية. ما هي العلة الشرعية؟ سبق ذكرها آنفًا يف قوله ال
( ؛ ى عن بيعتني يف بيعة هذا يلتقي مع هذا الشطر من هذا احلديث. ( من باع بيعتين في بيعة )عليه السالم: 

  هذا حديث أيب هريرة . من باع بيعتين في بيعة )


